
A TANÁCS 2006/244/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. március 20.)

az Európai Uniónak a Koreai-félszigeti Energiafejlesztési Szervezetben (KEDO) való részvételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 15. cikkére,

mivel:

(1) A 2001/869/KKBP közös álláspont (1) alapján az Európai
Unió részt vett a Koreai-félszigeti Energiafejlesztési Szer-
vezetben (KEDO) annak érdekében, hogy hozzájáruljon a
Koreai-félszigeten a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozására irányuló kérdésben az átfogó
megoldás megszületéséhez.

(2) Az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfoga-
dott, a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stra-
tégia különös fontosságot tulajdonít annak, hogy vala-
mennyi fél teljesítse a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozásáról szóló szerződés rendelkezéseit.

(3) Az Európai Unió a KEDO-ban való részvétele révén
folyamatosan hozzájárul az Európai Unió célkitűzéséhez,
nevezetesen ahhoz, hogy a hatoldalú megbeszélések célja-
ival összhangban a Koreai-félszigeten a nukleáris fegy-
verek elterjedésének kérdésében átfogó megoldás
szülessen.

(4) A KEDO igazgatótanácsának tagjai egyetértenek a KEDO
könnyűvizes reaktorprojektjének (a továbbiakban: az
LWR-projekt) mielőbbi lezárása és a KEDO 2006 vége
előtti, rendezett módon történő megszüntetése tekinte-
tében.

(5) Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) e célból
tárgyalásokat folytatott a KEDO-ban való tagságának
megújításáról, azzal a kifejezett céllal, hogy támogassa
az LWR-projekt lezárásának és a KEDO megszünteté-
sének célkitűzését.

(6) Az Európai Uniónak a KEDO igazgatótanácsában való
képviseletére vonatkozó részletes szabályoknak
érvényben kell maradniuk. A Tanács és a Bizottság
ezzel összefüggésben megállapodott arról, hogy ha a
KEDO igazgatótanácsának bármely, az Euratom hatás-
körén kívül eső kérdéssel kellene foglalkoznia, akkor a
Tanács elnöksége az, amely az ilyen kérdésekben elfoglalt
álláspontot kifejezi.

(7) A 2001/869/KKBP közös álláspont 2005. december 31-
én hatályát vesztette, ezért új közös állásponttal kell
helyettesíteni,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

E közös álláspont célkitűzése, hogy lehetővé tegye az Európai
Unió részvételét az LWR projekt mielőbbi lezárásának és a
KEDO 2006 vége előtti, rendezett módon történő megszünte-
tésének folyamatában.

2. cikk

(1) Az Euratom hatáskörén kívül eső kérdések tekintetében a
KEDO igazgatótanácsában képviselendő álláspontot a Tanács
határozza meg és az elnökség fejezi ki.

(2) Az elnökség ezért szoros kapcsolatot tart a KEDO igaz-
gatótanácsának eljárásaival és haladéktalanul tájékoztatást kap
minden olyan, a közös kül- és biztonságpolitika körébe tartozó
kérdésről, amelyet igazgatótanácsi ülésen kell megvitatni.

(3) A Bizottság – amennyiben szükséges, a főtitkár/a KKBP
főképviselője által támogatott elnökség felügyelete alatt – rend-
szeres jelentést tesz a Tanácsnak.

3. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt a
közös álláspontot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni, és – attól
függően, hogy melyik a korábbi időpont – a KEDO megszűné-
séig vagy 2006. december 31-ig marad hatályban.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről
az elnök
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